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  09.06.2020לתאריך סיכום וועדת איכ"ס 

 התקיימה ועדת איכות הסביבה של עיריית כפר יונה. 09.06.2020בתאריך  .1

 להלן הרכב הועדה: .2

, ממן יריבטרי אטיאס, , זיו עופר איציק דב, איציק בראון, ,לאיאזו עמית', אג'חג מעין: משתתפים .א
 ורמן. גנאדי

 זוהר. אבן שיר: חסרים .ב

 נושאים לדיון: 

 של העיר.  איכות סביבההוצגה מצגת סיכום שנה ונתוני   - של אגף שפ"ע 2019סיכום שנת פעילות  .3

ביחס לשנה החולפת. כמו כן ישנה עליה  2019בהיקף המחזור בעיר בשנת  2.5%צויין כי ישנה עליה של  .3.1
במחצית  מתוכנןה מעברהמלש"ח.  1.5בהיקף פינוי האשפה, הגזם והפסולת הגושית בעלות שנתית של 

 , צפוי להעלות את אחוזי המחזור. לפחים כתומים בשיתוף עם תאגיד תמיר 2020השניה של 

שמפרסמת ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוני המחזור ופינוי האשפה והפסולת של העיר מועברים  .3.2
 . 2018אותם במסגרת נתונים ארציים מדי שנה. הנתונים צפויים להתפרסם באוגוסט 

  להלן התייחסות המשתתפים שעלו בשיח על המצגת: .4

חזור של בטריות ופסולת אלקטרונית. הועדה עודכנה כי הנושא כבר חי מפצויין כי יש להוסיף  .א
 התקשרות.  ליצירת נמצא בתהליך

האחריות לפינוי אשפה אמות מידה שפורסמו ע"י משרד הפנים לאחרונה מגדירים את מסגרת  .ב
לפי חלוקה לפסולת בסיסית ופסולת עודפת. יישום אמות מידה  ופסולת של בתי עסק ע"י הרשות

של מכרז ליועץ לכתיבת המכרז נמצא בתוכנית העבודה . חקיקת חוק עזר עירוני בנושא אלה דורש
 . 2020שנת 

ר ינידונה סוגיית פינוי גזם ופסולת גושית בכמויות לא סבירות מתושבים. הוסכם כי יש צורך להגד .ג
מה סביר ומה מותר בחישוב לכל תושב. יש לפרסם לתושבים בכל אמצעי המדיה והתקשורת, 

ת דואר את החלטות העירייה בנושא. חברי הוועדה עודכנו כי העירייה עוסקת בנושא בימים לרבו
 אלו. 

עלתה סוגית פינוי אשפה ותיקון מפגע בטיחותי בסדנה הצבאית הישנה ליד רח' האגוז. מכיוון  .ד
לגורם ע"י מנהל מח' תברואה ואיכות סביבה   פניה נוספת  שהשטח שייך למשרד הבטחון, תתבצע

  .אי במשהב"ט לטיפול בנושאהאחר

משרד בהתאם להחלטת בישראל,  5הוצגה מצגת לגבי תכנון פריסת תשתיות דור  – בכפר יונה 5דור  .5
 התקשורת.

צויין כי המכרז שפורסם ע"י משרד התקשורת לחברות הסלולר בארץ טרם הסתיים. ע"פ פרסומי  .5.1
בעולם התחילו לפרוס את . 2020צפויה להתחיל בסוף שנת  5משרד התקשורת, מוערך כי פריסת דור 

 בסין, דרום קוריאה ובארה"ב.  5תשתיות דור 

ועולים חששות בריאותיים וחששות  5ר מתקיים דיון ציבורי בקרב תושבי העיר ביחס לפריסת דו .5.2
עה בפרטיות ובחופש הפרט. ישנם ראשי רשויות בארץ שפרסמו התנגדות לפריסת תשתיות אלו ילפג

 בשטחן. 

 הוועדה מתבקשת לגבש את חוות דעתה בנושא.  .5.3

 להלן התייחסויות המשתתפים לנושא: .6



צורך להעמיק בנושא וללמוד הנושא מעורר שיח ציבורי וישנן טענות לחיוב ולשלילה. ניכר שיש  .א
 אותו. 

חברי הועדה ביקשו להזמין גורמי מקצוע לדון וללמוד את הנושא לעומק, לרבות נציג משרד  .ב
 הבריאות, נציג המשרד להגנת הסביבה ונציג משרד התקשורת. 

 

 לידיעתכם. .7

 בברכה.  .8
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